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HITZALDIA 
 
 Senideok: gure sinismena aztertuko bagendu, zerk urten-
go leuskigu? Sendoa dala, ondo oinarritua, testigantzea emo-
ten dauana  eta ingurukoen artean erakargarri egiten dana 
dala? 
 
 Begira: Jesus krisi gorrian sartzen da bere lana ulertzen 
ez dalako, edo gaitzetsia ere badala ikusten daualako. Bere 
lagun minenek ere ez dabe onartzen, eta bere bidetik desbi-
deratu gura dau Pedrok, Jesusek gogor erantzuten deutsola: 
kendu zakidaz paretik, Satanas —esanez. 
 
 Egoera hau gainditzera jatorku gaurko jai hau: Tabor 
Mendiko Jesusen Antzaldatzea; Kurutzearen eguna (irailaren 
14an) eguna ospatu baino 40 egun lehenago. Ebanjelariek 
testigantza sakona emoten dabe: Jesus ez dago erratuta, ez 
dauka aldatu beharrik; Aitaren aukeratua da, haren kutuna. 
Aurkitzen dauzan oztopoak ingurukoen burugogorkeria, itxi-
keria eta arduragabekeriaren eragina dira. Honen barri emon 
behar deutse bere lagun minei. Eta honeek, lehenengotan 
ezer gitxi ulertu arren, esperientzia sakon lez gogoratuko 
dabe beti, eta emon gura deuskue geuri ere. 
 
 Sasoia dogu, senideok, gure siniskera edo erlijio-bizitza 
antzua aztertzeko eta Jesusen esperientzia sakon bat izate-
ko, gure ohikerietatik eta beti egin dogun horretaik urtete-
ko… 
 
 Ez! Hori eginda ez doguz gure lobak-eta elizaratuko. Bai-
na bai emongo dogula euren aurrean beste irudi bat, eta, 
behar bada, Jesus ezagutzera erakarriko doguzana. Honek 
eskatzen deuskun lehenengo gauzea hauxe da: Jesusi baka-
rrean jarraitu leiola uste izatea baztertzea, eta talde bateko 
kide izaten hastea. Alkarri lagundu behar deutsogu gogora-
tzen, adore emoten eta Jesusen pozean bizi izaten. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 

1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 

  
(Gurejauna gorde ondoren, isil-unetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Jesus: ez gaituzu jarraitzaile sutsuak; 
ez gaituzu buru-belarri zugaz egotekok; 
mundura egokituegiak gaituzu 
eta krisian sartzen zaitugu. 
 
Ez da argi azaldu ez deuskuzulako 
ez eta txunditurik ez gaukazuzalako, 
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† Aitaren eta Semearen… 
—Amen. 
† Bere inguruan ulertezina sumatzean, bere lagunak adore-
tzeko,  Tabor mendian antzaldatzen dan Jaunaren Jainkoa 
goretsi daigun. 
—Bedeinkatua Jaungoikoa, Jesukristo gure Jaunaren Aita. 
 
Damu-otoitza 
 
Neketsu egiten jaku Maisuari jarraitzea, eta 
atxaki askoren artean jarraitzen deutsogu. Da-
mutu gaitezan: 
—Jesus Jauna, guk uste dogun Mesiaz ez zarana, 
erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, berba salbagarria zaituguna, Kris-
to, erruki. 
—Jesus Jauna, Aita Jainkoaren kutuna zarana, 
erruki, Jauna. 
 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzu-
tea, eta gure inguruko behartsuei laguntzea. 
Horren ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-
batzea: behartsuaren ondoan gagozela adieraz-
ten dogu. Hau Jesusengandik beragandik ikasi 
dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 

† Kurutzearen lotsearen aurrean ez gaitu Jain-
koak bertan behera izten: bere Semearen la-
guntzea eskeintzen deusku. Onartu daigun es-

karion bidez: 
 
—Jakin daiala gure dogun Eliza honek Jainkoaren 

ahotiko berbea Jesusengan eta ebanjelioan 
entzuten, baztertuen artean itxaropen lez 
agertu daiten, egin daigun otoitz. 

—Etekina besterik bilatu ez-eta, gizakiak bazte-
rreratzen dauzan Gizarte hau gizakia aintzat 
hartzera heldu daiten, pobreenen ondoan 
egoten jakiteraino, egin daigun otoitz. 

—Izadiari begiratu deiogun ha errespetatzeko, 
zaintzeko eta maitatzeko, hondamenera garo-
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Izan ere, Jauna,  
Goi-goiko zara Zu lur guztiaren gainetik,  
jainko guztien gainetik gorengo.  R/. 
 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Elizeak jarten deuskuzan Jainkoaren mahai bie-
tako lehenengora hurreratuko gara: HITZAREN 
MAHAIRA. Arretaz entzun daigun Jainkoak esan 
gura deuskuna: 
 
Lehenengo Irakurgaiari 
Arazoen astuntasunak etsipenera eroan geinkez, edo itxaro-
pena biztu daike gugan. Irakurgai honek bigarren jarrera 
honetaraxe garoaz. 
 
Daniel Profetearen liburutik    (7, 9-10. 13-14) 
 
Begira nengoala, tronu batzuk jarri ebezan eta gizon zahar 
bat jesarri zan. 
Haren soinekoa edurra baizen zuri, 
buruko ulea artilea baizen garbi! 
Haren aurkia eta gurpilak  
sugar kiskalgarri! 
Suzko ibai batek 
urteten eban haren aurretik. 
Jentetza izugarria eban zerbitzari, 
milaka eta milaka egozan haren aurrean zutunik. 
Auzia hasi 
eta zabaldu ziran liburuak. 
 Oraindino begira nengoan, gizaseme antzeko bat ikusi 
neban zeruetako hodeietan etorten. Gizon zaharragana hu-
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
† Senideok: Elizeak Jaunaren antzaldatzea os-
patzera egiten deusku dei. Jesusen jarraitzaile 
lez daukagun ezaugarria Kurutzea da. Eta Kuru-
tzea ez da, ba, ezelan ere erakargarria. Hori da-
la-ta, kurutzearen erdikotasuna ospatu baino 40 
egun lehenago jarten jaku jai hau, Kurutzea ez 
dala porrota adierazteko; haren gainetik bizia 
dagoala aldarrikatzeko; kurutzean hildakoaren 
jarraitzaileok mundu honen itxaropen garala al-
darrikatzeko. 
Ez daigun ahaztu Hiroshiman gertatu zan hon-
damena, lehergailu atomikoaren eztanda ondo-
ren. Ez daiguzan ahaztu, ez-eta, gure inguruko 
genero gogorkeria edo ustelkeria edo arduraga-
bekeria… Jesusen jarraitzaileon eskuhartzea es-
katzen deuskue. Bilatu daigun Eukaristia hone-
tan Pedrok, Santiago eta Joanek aurkitu eben 
adorea. 
 
 
Sarrera-abestia 
  
Jesus, munduko argia; 
 Jesus, zinezko egia; 
 Jesus, betiko bizia. 
 

—   11   — 

erosoegiak garalako baino, 
nahiago menperatu geikeana dogulako baino. 
 
Jaso gaizuz, ba, gu ere mendira, 
Jainkoagandik hurrago egonik 
zeu, beste inor ere ez, ikus zaiguzan, 
eta eskatzen deuskuzun kurutzea 
eroan ahal izan daigun. AMEN. 
 
 
OHARRAK 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
ERANTZUN SALMOA 
Sal 96, 1-2. 5-6. 9 

 

 
 
R/.  Errege da Jauna, 
 Goi-goiko, lur guztiaren gainetik 
 
Errege da Jauna! Alaitu bedi lurra,  
poztu bediz uharte ugariak! 
Laino eta hodei baltzak ditu inguruan,  
justizia eta zuzenbidea tronuaren oinarri. R/. 
 
Mendiak argizaria lez urtzen dira 
    Jaunaren aurrean,  
lur osoaren Jabearen aurrean. 
Zeruek haren salbamen-ekintza iragarten dabe,  
herri guztiek haren ospea ikusten. R/. 

—   9   — 

azan esplotazinoa gainditu ahal izan daigun, 
egin daigun otoitz. 

—Jesus Jaunari entzuteak txikiak aintzat hartze-
ra, neurritsu bizi izatera, eta Justiziaren eta 
Bakearen aldeko burruka astuna igaroten jaki-
tera eroan gaizan, egin daigun otoitz. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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rreratu zanean, beroni aurkeztu eutsoen. Agintea, aintza eta 
erregetza emon eutsoezan: herri, nazino eta hizkuntza guzti-
etako jenteak zerbitzen eban. 
Haren agintea betierekoa, 
ez da inoiz ere amaituko; 
haren erregetza 
ez da inoiz hondatuko. 

Jaunak esana 
 
Bigarren Irakurgaiari 
Asko aldatu beharra euki eben apostoluek Jesus Jaunaren 
porrota garaipen lez ulertzeko, harengan argitasuna aurki-
tzeko. Eta guk zer behar dogu? 
 
San Pedro Apostoluaren bigarren gutunetik   (2 P 1, 16-19) 
 
 Senide maiteok: Jesu Kristo gure Jauna ahalmenezko eto-
rriko dan egunari buruz berba egin geuntsuenean, ez ginan 
oinarritu irudipenezko ipuinetan, geure esperientzian baino, 
geure begiz ikusi genduan-eta haren handitasuna. 
 Jesusek bere Aita  Jainkoagandik hartu zituan ohorea eta 
aintza, honan esan eutsan-eta Jainkoaren aintza bikainetik 
etorritako berbeak: “Hau da nire Semea, nire maitea; hone-
gan dot neure atsegina”. Guk geuk entzun genduan zerutik 
etorritako berba hori, Beragaz mendi santuan gengozala. 
 Badogu profeten berbea ere, hitz guztiz sendoa, eta zuek 
ederto egiten dozue berba horri adi-adi egonez: toki ilunean 
argi egiten dauan kriseilua lez da zuentzat, eguna zabaldu 
eta goizeko izarra zuen bihotzetan jagi arte. 

Jaunak esana 
 
 
Ebanjelioa 
Jesusek bere krisiari bere lagunak beraganatuz 
erantzun gura deutso, Aitaren baiezpena lortuz. 
Egin deiogun harrerea Aleluia abestuz, zutunik. 
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Aurpegia eguzkia baizen disdiratsu bihurtu jakon. 

 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 17, 1-9) 
 
Aldi haretan, hartu zituan Jesusek Beragaz Pe-
dro, Santiago eta honen anaia Joan eta mendi 
garai batera eroan zituan aparte. Eta antzaldatu 
egin zan hareen aurrean: aurpegia eguzkia bai-
zen disdiratsu bihurtu jakon eta jantziak argia 
baizen zuri. Haretan, Moises eta Elias agertu ja-
kezan, Jesusegaz berbetan. 
Orduan, Pedrok esan eutsan Jesusi: «Jauna, bai 
ederto gagozala hemen! Gura badozu, hiru txa-
bola egingo ditut: bata Zuretzat, bestea Moise-
sentzat eta bestea Eliasentzat». 
Berbetan ziharduala, hodei argi batek estaldu 
ebazan, eta ahots batek esan eban hodeitik: 
«Hauxe da nire Seme maitea, berau dot atsegin. 
Entzuiozue». Hori entzutean, ahuspez lurrera 
jausi ziran ikasleak, bildurraren bildurrez. 
Hurreratu jaken Jesus, ikutu eta esan eutsen: 
«Jagi zaiteze; ez izan bildurrik». Begiak jasorik, 
Jesus bakarrik ikusi eben, beste inor ez. 
Menditik behera jaisterakoan, Jesusek agindu 
eutsen: «Ez esan inori ikusi dozuen hau, harik 
eta Gizonaren Semea hilen artetik biztu arte».  
 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 


